MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Farroupilha
Av. São Vicente, nº 785, bairro Cinquentenário, Farroupilha/RS. CEP: 95174-274
Telefone: (54) 3260.2400 - www.farroupilha.ifrs.edu.br

TERMO DE REFERÊNCIA
COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 258/2019
(Processo Administrativo n.° 23364.000421/2019-25)
1.

DO OBJETO
1.1.

Aquisição de materiais para a realização de projetos de ensino e pesquisa do campus

Farroupilha do IFRS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste intrumento:

GRUPO

ITEM

1

1

2

3

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM

Módulo de controle para sistema de
injeção eletrônica em veículos
automotores (ECU). Controle de injeção e
ignição sequencial de motores de até 4
cilindros de 2 ou 4 tempos, sensor MAP
integrado, 4 saídas de injeção e 4 saídas de
ignição, controle de borboleta eletrônico
(drive-by-wire), malha fechada de injeção
por sonda lambda, controle de marcha
lenta, controle de boost duplo, controle de
arrancada, mapa de fase de injeção 3D,
mapa de auto aprendizado por lambda 3D,
datalogger interno para uma hora de
gravação, comunicação USB, incluindo
software para análise de dados.
Dashboard configurável para
monitoramento e aquisição dos dados
compatível com item 1, cabo e conector
para comunicação com a ECU, tela de 4,3
polegadas com alto brilho, GPS integrado e
antena, customização do leiaute da tela,
datalogger em cartão SD, incluindo
software para análise de dados. Funções
mínimas: número e tempo de volta total e
parcial, sonda lambda e temperatura.
Pré-chicote compatível com item 1,
incluindo conector, comprimento mínimo
de 2 m.

UN. DE
VENDA

QTD

PREÇO MÉDIO
UNITÁRIO

TOTAL POR
ITEM - PREÇO
MÉDIO

Un

1

R$ 3.845,00

R$ 3.845,00

Unidade

1

R$ 3.485,00

R$ 3.485,00

Un

1

R$ 420,38

R$ 420,38

4

Conversor de protocolo SERIAL – CAN
compatível com item 1.

Un

1

R$ 217,50

R$ 217,50

5

Conversor de sinal indutivo para hall
compatível com item 1.

Un

1

R$ 292,45

R$ 292,45

6

Condicionador de termopar compatível
com o item 1.

Un

1

R$ 257,50

R$ 257,50

7

Sensor termopar compatível com o item 1.

Un

1

R$ 387,50

R$ 387,50

8

Sensor lambda tipo banda larga
compatível com o item 1.

Unidade

1

R$ 448,00

R$ 448,00

9

Módulo para controle de borboleta
eletrônico compatível com o item 1.

Un

1

R$ 502,50

R$ 502,50

10

Módulo para acionamento de borboleta
por sistema de acelerador sem fio (driveby-wire) compatível com o item 1.

Un

1

R$ 627,00

R$ 627,00

Total Global – Preço
Médio:
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R$ 10.482,82

2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1.

A solicitação de aquisição trata-se de um módulo de injeção eletrônica de combustível (ECU)

para motores à combustão dotado de sistema de aquisição de dados, tela/visor (dashboard) programável,
cabo/chicote de ligação entre a ECU e dashboard e demais sensores e conectores necessários à aquisição
e comunicação de dados. É de fundamental importância que todos esses sistemas e sensores sejam
compatíveis entre si, seja na fiação de alimentação elétrica quanto na fiação de sinal/comunicação, uma
vez que a não compatibilidade inviabiliza a integração das ferramentas e sua efetiva utilização. Não há
exigência por parte do solicitante de níveis de tensão, corrente ou protocolos de comunicação entre os
equipamentos. A única exigência, que na verdade é um padrão dos equipamentos dessa natureza, é que
possam ser alimentados em baterias automotivas de 12 V.
2.2.

O equipamento e seus acessórios serão utilizados pela equipe Lanceiros Negros, do IFRS

Campus Farroupilha, nos protótipos veiculares participantes de competições de eficiência energética. Em
setembro de 2019 a equipe participou da Shell Eco-marathon Brasil obtendo a segunda colocação na
categoria etanol, participará em 2020 novamente da mesma competição e está angariando fundos para
participar da Shell Eco-marathon Americas 2020 (a inscrição já foi homologada).A equipe é formada por 10
estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Controle e Automação deste campus e
tem como objetivo, além de participar de competições, realizar pesquisas relativas à mobilidade urbana
alternativa, em especial com motores de baixa cilindrada (abaixo de 80 cilindradas) para transporte
individual, que não requerem o registro do veículo.O trabalho da equipe está registrado
institucionalmente por meio de um projeto de pesquisa e inovação intitulado "Projeto e implementação
de um acelerador eletrônico para veículo voltado à eficiência energética", que conta com 2 bolsas de
iniciação científica e tecnológica para estudantes obtidas por meio dos editais IFRS Nº 24/2019 PIBIC/PIBIC-Af/PIBIC-EM/PIBITI/IFRS/CNPq e IFRS Nº 25/2019 - PROBIC/PROBITI/IFRS/FAPERGS. O objetivo
do projeto é desenvolver, aliado a um sistema de injeção eletrônica, um acelerador eletrônico (drive-bywire), além de desenvolver funções específicas para a injeção eletrônica, a fim de reduzir o consumo de
combustível do protótipo.

3.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1.

Os itens a serem adquiridos enquadram-se como bens comuns, assim entendidos aqueles

“cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de
especificações usuais do mercado”, conforme preceitua o art. 1º, parágrafo único da Lei nº 10.520/2002 e
o §1º do art. 2º do Decreto nº 5.450/2005.
4.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1.

O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento

da Nota de Empenho, no seguinte endereço: Avenida São Vicente, 785, Bairro Cinquentenário,
Farroupilha – RS, CEP 95174-274, diretamente no Setor de Almoxarifado.
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4.2.

A entrega do bem deverá ser atestada pelo Órgão Contratante, que aferirá a sua

conformidade com as especificações constantes do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços.
4.3.

O servidor designado para acompanhar a entrega do objeto formalizará o seu recebimento na

própria nota fiscal e/ou fatura correspondente, no prazo máximo de dois dias úteis contados da data da
entrega do objeto, pela Contratada.
4.4.

A Contratada se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituição de material rejeitado, se

este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações constantes do Pedido de
Cotação Eletrônica de Preços, independentemente da quantidade rejeitada.
5.

CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
5.1.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da

data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
5.2.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata

o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
5.3.

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor

competente na nota fiscal apresentada.
5.4.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
29 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.5.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.6.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária

para pagamento.
5.7.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
5.8.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
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critério da contratante. E deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
5.9.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5.10.

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
5.11.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
5.12.

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
5.13.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.14.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. São obrigações da Contratante:
6.1.1.

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;

6.1.2.

verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para
fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3.

comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.4.

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5.

efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

prazo e forma estabelecidos;
6.2.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
7.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1.

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo de referência e em

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
7.1.1.

efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo

e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia;
7.1.1.1.

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso;
7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
8.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO
8.1.

Serão desclassificadas as propostas que não estiverem de acordo com as condições previstas

nesta Cotação Eletrônica, que não ofertarem proposta para todos os itens do Grupo, bem como aquelas
que se manifestarem inexequíveis, nos termos do art. 48 da Lei n.º 8.666/93.
8.2. A proposta vencedora da Cotação Eletrônica deverá:
8.2.1.

Ser

preenchida

conforme

Anexo

I

e

encaminhada

para

o

e-mail

licitacao@farroupilha.ifrs.edu.br, devidamente assinada pelo proponente, no prazo de 1 (um) dia
útil, a contar da convocação por meio eletrônico.
8.2.2. Informar:
8.2.2.1. O valor unitário e total dos itens e o Valor Total Global;
8.2.2.2. A Marca e modelo;
8.2.2.3. O Fabricante;
8.2.2.4.

Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.
8.3.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.4.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
8.5.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 ( sessenta) dias, a contar da data de

sua apresentação.
8.6.
8.6.1.

A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial).
O licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar
documentos que supram tais exigências.

8.6.2.

Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como

vencidos, deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços, em prazo idêntico ao estipulado
para a entrega da proposta.
8.6.3.

Em caráter de diligência, poderão ser solicitados, a qualquer momento, em original ou por

cópia autenticada, os documentos remetidos por e-mail, bem como correções ou omissões na proposta e
documentação remetidas.
9.

PRÁTICAS E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1.

A Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no

cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, devendo ser priorizado o emprego de
mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias primas de origem local para sua execução, de acordo com o
art. 225 da Constituição Federal/88, e em conformidade com o art. 3º da Lei nº 8.666/93 e com o art. 6º da
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Instrução Normativa/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010.
10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1.

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar

e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11.1.1.

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente.
11.2.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1.

O fornecedor que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do fornecimento,

estará sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo do eventual cancelamento da Nota
de Empenho.
12.2.

A entrega do objeto deverá ser feita nos prazos indicados no Pedido de Cotação Eletrônica de

Preços, contados a partir da notificação de adjudicação informando a emissão da Nota de Empenho
correspondente.
12.3.

Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às

sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:
12.3.1. pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do
valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
do material;
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12.3.2. pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em
dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do
material;
12.3.3. pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da
notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;
12.3.4. pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a
substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por
cento) do valor do material rejeitado;
12.3.5. pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido de
Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor
contratado, para cada evento.
12.4. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e
danos cabíveis.
12.5. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à
Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
12.6. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica
de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em
lei.
12.7.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.8.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
12.9.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
Farroupilha/RS, 12 de novembro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Rafael Correa
Coordenador de Pesquisa – Campus
Farroupilha

Aprovo.
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Leandro Lumbieri
Diretor-Geral Campus Farroupilha
SIAPE 1998429
Portaria IFRS nº 848/2016
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO DA EMPRESA
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO
PROPOSTA COMERCIAL
Ao IFRS - Campus Farroupilha
Cotação Eletrônica nº 258/2019 – UASG 158674

ITEM

A empresa ...(razão social da empresa)..., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na
...(endereço completo da cidade)..., visando concorrer na Cotação Eletrônica nº 258/2019 do IFRS-Campus Farroupilha,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ...(nome do representante legal da empresa)..., portador(a) da Carteira de
Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo pleno conhecimento das
informações constantes do respectivo instrumento convocatório e seus anexos, vem, por meio desta, apresentar
proposta de preços para os itens conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM
(ESPECIFICAÇÃO)

MARCA/
MODELO

UN. DE
VENDA

01
02

...

...

...

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL POR ITEM

R$

R$

...

...

Total Global –:

R$

QTD.

...

03
04
05
06
07
08
09
10

Outrossim, declaramos que:
Os valores unitários para cada item são aqueles apresentados no quadro acima e o valor total global desta
contratação é de R$ _________(______________),
Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
Os bens serão fornecidos de acordo com a qualidade, prazo e condições fixadas no Termo de Referência;
Nos valores unitários desta proposta estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

Av. São Vicente, nº 785, bairro Cinquentenário, Farroupilha/RS. CEP: 95174-274
Telefone: (54) 3260.2400 - www.farroupilha.ifrs.edu.br

Em cumprimento ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27 da
Lei Federal nº 8666/93, esta empresa não possui em seu quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
Nos termos dos incisos III e IV do Art. 1º e do inciso III do Art. 5º da Constituição Federal, esta empresa zela
pela dignidade da pessoa humana e pelos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e não possui em sua cadeia
produtiva ninguém submetido a tortura nem a tratamento desumano, degradante ou forçado;
Dados Bancários da Empresa:
Nº Banco:

Nº da Agência:

Conta:

Contatos poderão ser efetuados através de:
Telefone:

(DDD) -

E-mail:

Cidade/UF, dia de mês de 2019.

NOME E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL E CARIMBO DA EMPRESA

Av. São Vicente, nº 785, bairro Cinquentenário, Farroupilha/RS. CEP: 95174-274
Telefone: (54) 3260.2400 - www.farroupilha.ifrs.edu.br

